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Direcţia de Asistenţă Socială 

Nr. 1512 din  03.02.2023 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune al Direcţiei 

de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pe anul 2023 

 

    Având în vedere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al iniţiatorului 

Primar Moraru Anastase nr. 1374/ 01.02.2023, vă aduc la cunoştinţă 

următoarele: 

       Direcţia de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei orașului Isaccea, potrivit 

Anexei nr. 2, art. 3, alin(2) lit. b din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea 

Regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de 

asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, în domeniul organizării, 

administrării şi acordării serviciilor sociale, are ca atribuţie elaborarea, în 

condordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale 

identificate, a planului local de acţiune privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul consiliului local şi îl propune spre aprobare consiliului 

local. Planul cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, 

serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, 

programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi 

sursele de finanţare. 

       Potrivit art. 5 din aceeaşi anexă, Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 

alin. (2) lit. b, se elaborează  în conformitate cu strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea 

administrativ-teritorială şi cuprinde date privind numărul şi categoriile de 

beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a fi înfiinţate, 

programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri 

publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul 

estimat şi sursele de finanţare. Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă 

activităţi şi planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de 

formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei 

personalului care administrează şi acordă servicii sociale. 
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     Prin Ordinul 1086/2018 s-a aprobat modelul-cadru al Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 

judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

     Anterior aprobării, prin hotărâre a consiliului local, a planului de acţiune, 

DAS îl transmite spre consultare Consiliului Judeţean (adresa nr. 1378 din  

01.02.2023).  

 

       În consecinţă, proiectul de hotărâre mai sus menţionat îndeplineşte 

condiţiile legale pentru a fi supus analizei Consiliului Local. 

 

Director executiv,  

DOGARU ELENA 
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Direcţia de Asistenţă Socială 

Nr. 1373 din  01.02.2023 

 

 

REFERAT DE NECESITATE 

pentru aprobarea Planului Local de Acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială 

privind serviciile sociale pe anul 2023 

 

       Direcţia de Asistenţă Socială, potrivit Anexei nr. 2, art. 3, alin(2) lit. b din 

HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare şi 

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative 

de personal, în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale, 

are ca atribuţie elaborarea, în condordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, 

precum şi cu nevoile locale identificate, a planului local de acţiune privind 

serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi îl 

propune spre aprobare consiliului local. Planul cuprinde date detaliate privind 

numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 

sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din 

fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare. 

       Potrivit art. 5 din aceeaşi anexă, Planul anual de acţiune prevăzut la art. 3 

alin. (2) lit. b, se elaborează  în conformitate cu strategia de dezvoltare a 

serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea 

administrativ-teritorială şi cuprinde date privind numărul şi categoriile de 

beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse a fi înfiinţate, 

programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri 

publice, derulate cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, bugetul 

estimat şi sursele de finanţare. Planul anual de acţiune cuprinde, pe lângă 

activităţi şi planificarea activităţilor de informare a publicului, programul de 

formare şi îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei 

personalului care administrează şi acordă servicii sociale. 

     Prin Ordinul 1086/2018 s-a aprobat modelul-cadru al Planului anual de 

acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 

judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
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     Anterior aprobării, prin hotărâre a consiliului local, a planului de acţiune, 

DAS îl transmite spre consultare Consiliului Judeţean(adresa nr. 1378 din  

01.02.2023).  

 

       Față de cele menționate mai sus, rog să dispuneți. 

 

Director executiv,  

DOGARU ELENA 

 

 

 

 


